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Marko – Kolor Spółka Jawna
L.Frączkiewicz, W.Gajda, A.Katryński
ul. Barwna 3/5
93 – 412 Łódź
(nazwa Beneficjenta)

7290205173
(NIP)

470561622
(REGON)

ZAPYTANIE OFERTOWE

Opracowanie i wdrożenie technologii wykończenia dzianin typu polar
PROJEKT REALIZOWANY W RAMACH III OSI PRIORYTETOWEJ REGIONALNEGO PROGRAMU
OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA 2007 – 2013: GOSPODARKA
INNOWACYJNOŚĆ PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ, DZIAŁANIE 3.3: ROZWÓJ B+R W
PRZEDSIĘBIORSTWACH

DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO I
BUDŻETU PAŃSTWA.

Zamówienie udzielane będzie w trybie postępowania ofertowego.

Usługa doradcza polegająca na przeprowadzeniu prac badawczo – rozwojowych
w zakresie opracowania technologii wykończania dzianin z okrywą włosową
o ulepszonych walorach komfortu fizjologicznego.
Do zadań Oferenta należeć będzie:
- wykonanie badań skutkujących poprawą komfortu fizjologicznego określanego
poprzez takie wskaźniki jak:
o opór cieplny;
o opór pary wodnej;
o przepuszczalność powietrza;
- osiągnięcie pozytywnych efektów w zakresie doskonalenia technologii produkcji
dzianin polarowych i oceny tych dzianin w badaniach instrumentalnych;
- wspólne działania technologiczne z firmą Marko – Kolor Sp. J. obejmujące
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-

-

poszczególne fazy procesu wykończalniczego, które prowadzone będą na parku
maszynowym firmy Marko – Kolor;
przeprowadzenie badań laboratoryjnych potwierdzających uzyskane efekty
i wskazujące na opracowanie optymalnych przepisów technologicznych, wg których
finalnie zdefiniowana zostanie technologia produkcji w zakresie barwienia, suszenia,
drapania, strzyżenia wstępnego, tamblowania, strzyżenia i stabilizacji;
ocena stopnia pillingu zmodyfikowanych dzianin;
uzyskanie wiedzy naukowej skutkującej poprawą ciepłochronności dzianin
polarowych oraz ich cech antypillingowych oraz przekazanie wyników
przeprowadzonych prac badawczo – rozwojowych na rzecz Marko – Kolor Sp. J.
L.Frączkiewicz, W.Gajda, A.Katryński.
Osiągnięcie wyższego niż dotychczas stosowany poziomu ww. parametrów powinno
dotyczyć dzianin polarowych o masie w granicach od 150 do 400 g/m2.

Prosimy o przedstawienie ceny oferty w postaci tabeli:
Lp.

Przedmiot
zamówienia

1

Usługa
doradcza
polegająca na
przeprowadzeni
u prac
badawczo –
rozwojowych w
zakresie
opracowania
technologii
wykończania
dzianin z okrywą
włosową o
ulepszonych
walorach
komfortu
fizjologicznego
n/d

Razem

Jednost
ka miary

Ilość

Szt.

1

n/d

n/d

Cena
jednostko
wa netto

n/d

Wartość
netto

Stawk
a VAT
(%)

n/d
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Wartość
VAT

Wartość
brutto

OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI FIRMA BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁA PRZY WYBORZE
OFERTY ORAZ ZNACZENIE TYCH KRYTERIÓW
Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania – 100
Lp.
1

Rodzaj Kryterium
Cena

Punktacja
Od 0 do 100

Sposób oceny
Stosunek ceny w ofercie z najniższą
ceną do ceny badanej oferty
mnożony przez 100

Termin realizacji zamówienia: 31.03.2011 r.
Ostateczny termin składania ofert: 25.01.2011 r.
Oferty wraz ze szczegółową specyfikacją należy składać osobiście lub listownie na
adres:
Marko – Kolor Spółka Jawna
L.Frączkiewicz, W.Gajda, A.Katryński
ul. Techniczna 25
92 – 518 Łódź
Oferty składane listownie lub osobiście prosimy umieścić w dwóch zaklejonych
kopertach, z adnotacją na wewnętrznej kopercie „Otworzyć dnia 07.03.2011 r.”
Data i miejsce otwarcia ofert:
28.01.2011 r.
Marko – Kolor Spółka Jawna
L.Frączkiewicz, W.Gajda, A.Katryński
ul. Techniczna 25
92 – 518 Łódź
Osoba do kontaktu w ramach zamówienia: Wiesław Gajda – tel. 602 35 72 84
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W przypadku podania wartości ofert w walucie obcej, wartość zamówienia będzie
przeliczana na złotówki według średniego kursu NBP z dnia otwarcia ofert.
Poprzez złożenie oferty Oferent wyraża zgodę na podanie do wiadomości pozostałych
Oferentów szczegółów oferty. Oferent ma prawo nie wyrazić zgody na podanie do
wiadomości szczegółów technicznych przedmiotu zamówienia.
Oferta powinna zawierać: nazwę oferenta, datę sporządzenia oferty, adres lub siedzibę
oferenta, numer telefonu i faksu, termin ważności oferty. Oferta musi być podpisana przez
osobę lub osoby uprawnione do występowania w obrocie prawnym w imieniu oferenta, przy
czym podpis musi być czytelny lub opisany pieczęciami imiennymi. Wykonawca może złożyć
wyłącznie jedną ofertę, w formie pisemnej.
Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.
Beneficjent zastrzega sobie prawo do zmiany warunków udzielenia zamówienia oraz do
unieważnienia postępowania.
Minimalny termin związania ofertą wynosi 30 dni i liczony jest od dnia 28.01.2011 r.
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